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Välkommen till 
Täby Basket!
Vår förening genomsyras av våra fyra grund-
värderingar:
 
KAMRATSKAP, KUL, KÄMPA & KVALITET

Genom glädje, sunda värderingar och ge-
menskap skapar vi framgång både på och ut-
anför basketplanen.

Vi är en av Sveriges mest erkända föreningar 
inom ungdomsbasket.

Vi är en ideell förening med ca 800 medlem-
mar, över 100 tränare och lagföräldrar och 
med kansli i vår hemmahall, Byängshallen.

Träningar, Öppet hus, Swedbankligan, Friday 
nights, lovläger, teknikmärken, Summer camp 
och mycket, mycket mer…

Vi jobbar för att betyda mer för fler och hos 
oss finns det plats för alla.

Det vore roligt om just Du ville vara med  
– Välkommen till Täby Basket!



VÅRA VÄRDERINGAR
Kamratskap
Vi har en unik kultur med starka band. Känslan av samman-
hållning löper som en röd tråd genom hela Täby Basket. 
Varje spelare ska ha möjlighet att utvecklas på sin egen 
nivå. Varje spelare har en viktig uppgift att fylla. Tillsammans 
är vi starka. Laginsatsen är alltid viktigare än den enskilda 
prestationen. Det gäller för alla.

Kul
En av de främsta drivkrafterna för att utvecklas på basket-
planen, och ge sitt yttersta när det behövs, är att det är 
roligt. Det ska vara kul att träna och att spela match. Det 
ska vara kul att åka på läger och cuper. Men, det ska också 
vara kul att umgås med kompisar och vara en del av laget. 
Om vi vinner tillsammans så kommer vi att fortsätta nå 
stora framgångar.

Kämpa
På basketplanen gör vi alltid vårt yttersta. Alla kämpar efter 
bästa förmåga. Alla uppmuntrar varandra. Samtidigt ska vi 
bidra till att utveckla basketsporten så att fler får uppleva 
den glädje, spänning och unika lagkänsla som basketen har 
att erbjuda. Men, vi har även modet att tänja gränserna och 
utmana oss själva. Ingenting är omöjligt. Att nå dit tar bara 
lite längre tid.

Kvalitet
Vi ska hela tiden sträva efter att bli bättre. En genomgående 
hög nivå är förutsättningen för att fortsätta utvecklas, få 
fler medlemmar och nå goda resultat. Kvalitet ska upplevas 
i varje kontakt med klubben. Oavsett vad det gäller.

VÅR STIL
Vi är bra kompisar och har roligt tillsammans. 
Vi visar respekt och ger stöd till alla ledare och spelare.
Vi vinner framgång på ett ärligt sätt.  
Vi kämpar och spelar aggressivt – men juste.
Vi är föredömen på och utanför planen. 
Vi respekterar domare, funktionärer och våra motståndare.
Vi representerar Täby Basket i samband med matcher,  
läger och cuper och visar gott omdöme.
Vi accepterar inte doping, droger, mobbning eller rasism.



TRÄNING
Träningen är hjärtat i vår verksamhet och genomsyras av 
våra fyra K:n – kamratskap, kul, kämpa och kvalitet. Vi an-
ordnar träning för barn från förskoleklass och äldre. Alla får 
prova på tre träningar helt kostnadsfritt. 

Vi uppmuntrar att barn testar på olika aktiviteter och mot-
arbetar en för tidig specialisering. Vi arbetar systematiskt 
med skadeförebyggande träning i alla åldrar. I de lägsta åld-
rarna sker träningen pojkar och flickor tillsammans. För de 
äldre ungdomarna har vi inlett ett samarbete med Djurs-
holm under det gemensamma namnet Norrort, i syfte att 
kunna behålla fler ungdomar längre.

UTVECKLA SPELET
Täby Baskets spelidé Utveckla Spelet är inriktad mot  
processen att utbilda spelarna i olika faser utifrån koncept.

Där
• så många som möjligt får vara med så länge som möjligt
• varje individ utvecklas efter sina egna unika förutsätt-

ningar och ambitionsnivåer
• individen jämförs endast med sig själv i sin utveckling
• kampmomentet i tävlingen är överordnad resultatet
• alla ges en bra grenspecifik utbildning

För mer information om Utveckla Spelet, se Täby Baskets 
hemsida. 

SWEDBANKLIGAN
Swedbankligan, som är öppen för alla klubbar i MellanSve-
rige, spelas i nio omgångar i olika klasser i Byängshallen.
Swedbankligan är för barn åk 1-5 och följer Svenska  
Basketbollförbundets Easy Basket koncept.

Täby Basket erbjuder välplanerade arrangemang och 
matcher med hög kvalitet, fokus på kul och lärande i 
Byängshallen.

Varje lag spelar minst 2 matcher (4-4 matcher) enligt Easy 
Basket-reglerna. Vi avslutar varje omgång med en lek / 
tävling mellan anmälda lag i resp. åldersgrupp.



  

LEDARAKADEMIN 
Ledarakademin har drivits framgångsrikt sedan 1993. Det 
är Täby Baskets egna 2-åriga program som vänder sig 
främst till ungdomar.

Syftet med ledarskapsprogrammet är att utveckla del-
tagarna både på och utanför basketplanen, och skapa 
klubbens framtida ledare. Akademins deltagare ska efter 
genomgånget program känna att de fått en stabil grund 
att uppfylla klubbens mission och värderingar, som ledare i 
klubbens träningsverksamhet för barn och ungdomar. 

FRIDAY NIGHTS 
Friday Nights arrangeras av Täby Baskets ungdomsutskott 
och är ett tillfälle att spela basket och umgås. En kväll i 
månaden är Byängshallen öppen från kl 19.30 till senast 23. 

Café Jump Stop är öppet och planen är fri – ibland kör vi 
3-3, 4-4 eller någon tävling – allt beror på vad de som är 
där vill göra. Öppet för alla Täby baskets spelare från åk 7 
och uppåt. 

ÖVRIGA AKTIVITETER
Klubbträning – kom och träna fritt med kompisarna på 
fredagar 16-17 i Byängshallen.

Skollovsläger – spela basket hela lovet. Lovläger anordnas 
vid alla större skollov, lunch ingår.

Summer camp – sommarens höjdpunkt är vårt gemen-
samma läger där alla från åk 3 har chans att delta – massor 
med träning, somriga upptåg och klubbkänsla i kubik!

Och mycket, mycket mer…


